
Innspill til revidering av forvaltningsplan i region 6, 2023 
og innspill til revidering av FKT-forskriften 
Nord-Trøndelag Sau og Geit 
 
 

Bjørn 
Yngleområdets størrelse 

Arealet avsatt til yngleområde for bjørn er stort nok slik det er i dag.  

• Viser til NINA-rapporter, som underbygger denne påstanden.  
 

Lisensjakt på bjørn slik vi hadde før 2018 i region 6, må gjeninnføres.  
Tap av sau til bjørn sprer seg over et stadig større områder.  

• Antall hannbjørner som kommer inn i beiteprioriterte områder øker, også langt fra 
yngleområdet  

• Rovviltforliket har ingen måltall for antall hannbjørner og det er derfor ingen politiske 
vedtak som hindrer reduksjon i hanndyrbestanden på bjørn 

• Det er ikke antallet hannbjørner som er for lavt til å nå målet om antall ynglinger 
 
Raskere uttak av skadegjørere 

Skadefelling på bjørn må innvilges umiddelbart ved dokumentert skade i beiteprioritert 
område.  

• Det er det beste konfliktdempende tiltaket for å unngå de store tapa vi har vært vitne til de 
siste åra i Overhalla, Murbrekkfjellet, Verdal og Skjækra/Raubein/Stod, mfl.  

 
Øke potten til de kommunale skadefellingslaga 

Skadefelling er ikke jakt og generelle jaktregler må settes til side og ikke være begrensende 
for virkemiddelbruken i en akutt skadesituasjon der det viktigste er effektive uttak og 
begrensning av skader på tamrein og husdyr. 

• I en akuttsituasjon er det de kommunale skadefellingslaga som er det viktigste verktøyet og 
som må settes i stand til å gjøre en så god jobb som mulig. 

• Mer midler til gjennomføring av skadefellingsuttak 

• Midler til innkjøp av div. utstyr og hunder  

• Midler til trening av hunder og trening og opplæring av skadefellingslaga  

• Tillate bruk av løs på drevet halsende hund i skadefelling bjørn 
 

Gaupe  

Sterkere oppfølging av gaupebestanden, slik at kvotefordelinga stemmer overens med den 
økende gaupebestanden 

• Gjeninnføring av gauperegistrering 
 

Kongeørn  

Kongeørna må forvaltes gjennom aktiv skadefelling. Det er ikke tilstrekkelig å drive bare 
registrering av denne arten. 

• Belastningen på beitedyra er for stor 

• Særlig ved kysten, der ørna også tar lam på innmark, tidlig 

• Også i innlandet, på rein og lam 

• Ørna tar lam tidlig i beitesesongen, mens lamma ennå er små (!5 kg++)  

• det er krevende å dokumentere, da lammekadaver forsvinner fort. 
 



Jerv – Sørtrønderne uttale seg først, så forholder vi oss til det. 

 
 

Forebyggende og konfliktdempende tiltak 
Beitenæringa er opptatt av å styrke bruken av utmarksbeitene og bedre dyrevelferden. I tråd med 
føringene i Naturmangfoldloven mener vi at alle dyr, også husdyra våre, har det best når de settes i 
stand til å ha en mest mulig normal adferd. For sauen er det naturlig å beite i flokk og livnære seg 
på naturlig gress og urter i utmarka. Innefôring og for stor andel kraftfor på forseddelen vil 
redusere både dyrevelferden og kvaliteten på det kjøttet som produseres.  
 
Forebyggende og konfliktdempende tiltak må ikke begrense beitebruken, men i større grad brukes 
til å forsterke bruken av utmarksbeitene, da må det ikke tas i bruk tiltak som begrenser 
beitebruken i utmarka eller forflytter skader til andre beitebrukere.  
 
NTSG mener å ha høstet noe gehør for denne tankegangen, men ennå gjenstår det mye før vi kan 
si at beitedyras områder og behov er ivaretatt i like stor grad som områdene for de store rovdyra i 
arealforvaltningen i regionen. Vi ber om at den to-delta målsettinga sikrer at beitedyra har en reell 
forrang i beiteprioriterte områder og at tiltak som settes inn i beiteprioriterte områder har som 
mål å støtte beitebrukens interesser.  
 

• Akuttmiddelpotten må økes til forsterka tilsyn i skadesituasjonen for å unngå behov for tidlig 
heimtaking i størst mulig grad     

• Planlagt slipp og tidlig heimtaking medfører avgrensing av bruken av beitene og er 
skadeforflyttende og ikke tapsreduserende for omkringliggende beiteområder 

• Tidlig heimtaking skal kun brukes som et middel der andre tiltak ikke er mulig i akutt-tilfeller 
og må da gjenspeile dagens kostnadsnivå 
 

Vi støtter det felles innspillet NSG og faglaga sentralt har sendt inn til Miljødirektoratet 9.1.23. 
Innspillet legges ved. 

 
 

Viktigere politiske innspill videre opp mot Storting og en evt revidering av 
rovviltforliket 
Bestandsmålet på bjørn må reduseres til et nivå som ikke hindrer beiting i utmark. Beitenæringa tåler 
ikke belastningen med 3 årlige ynglinger i region 6 og Stortinget må sette landbruket i stand til å nå 
målet om en høyere grad av sjølberging i Norge. Dette målet når vi ikke uten bruk av utmarksbeiter.  
Pandemien og den pågående krigen i Europa viser oss at vi er sårbare med bare 3 % av landarealet 
som dyrkbar mark.  

• Bestandsmålet på bjørn må reduseres 

• Bestandsmålet på bjørn må regnes i individer slik svenskene gjør 

• Forvaltningen må endres fra soneforvaltning til skadebasert forvaltning 
 
 
 
Nord-Trøndelag 29.01.2023 
 
Nord-Trøndelag Sau og Geit 


